Rundskriv nr. 5 – august 2016
Brannslukningsapparater og røykvarslere
I slutten av august/starten av september skal det være kontroll/utskifting av
slukkeapparater og røykvarslere. Se baksiden av dette rundskrivet for informasjon og
datoer. Informasjon ligger også på nettsiden vår: meklenborg.no , og i
oppslagstavlene i oppgangen. Det er viktig at alle sørger for å sette ut apparatene på
riktig tid, og at det er adgang til 3. 4- og 5-roms for montering av ekstra røykvarsler.
De som ikke kan være hjemme må levere nøkkel til kontoret. Legg nøkkelen i en
konvolutt med navn og adresse på.

Har du grønne fingre? Vil du være med i lukegjengen?
Vi har mange fine nye plantefelt, og det trengs luking i disse. Hvis det er
noen som er interessert i å hjelpe til med å stelle noen av plantefeltene,
for eksempel rundt egen blokk, vil vi gjerne høre fra dere. Vi arrangerer
gjerne et «lukekurs» for de som er interessert, og vil også ordne med
nødvendig utstyr. Ta kontakt på e-post: meklenborg@ getmail.no, eller
telefon til styrekontoret, 22 49 45 19 (i trefftiden) dersom du er
interessert.

Ny logo?
Styret synes at logoen for Meklenborg borettslag er litt utdatert. Vi vil derfor høre om
det er noen av våre beboere som har gode forslag til ny logo. Her er det bare å slå
seg løs og sende forslag til meklenborg@getmail.no!

Garasjeplasser
Det er flere som ønsker å leie en garasjeplass. Ta kontakt med styrerommet dersom
du har en plass å leie ut .Plassene kan bare leies ut til beboere i Meklenborg.

SMS-kommunikasjon
Vi ønsker å ha muligheten til sende meldinger på SMS til våre beboere, slik at vi kan
få gitt dere viktige beskjeder raskt og enkelt.
For å få registrert riktig nummer kan dere sende oss en epost på
Meklenborg@getmail.no eller legge en beskjed i styrets postkasse ved 44C.

Navn:

………………………

Leilighetsnr: ………………………..

Adresse:

………………………..

Mobiltelefon…………………………

%

Meklenborg Borettslag gjennomfører montering av brannvernutstyr i samarbeid med

Trygg og Sikker

PÅMINNELSE!
August 2016

DET NÆRMER SEG TID FOR MONTERING
Utbytte av røykvarslere og kontroll/utbytte av håndslukkere slikt
varslet tidligere.
2-roms leiligheter trenger bare sette håndslukker ut på dørmatten på monteringsdagen.
Beboerne må gjøre boligen tilgjengelig i oppgitt tidsrom, nytt utstyr skal monteres av Trygg og Sikker og
dokumenteres i etterkant. Beboer kan derfor ikke selv gjøre montering, selv om kompetansen skulle være
tilstede.
Vi anbefaler alle å være tilstede, alternativt kan nøkkel leveres til en nabo eller på styrerommet /i styrets
postkasse ved 44C dagen før kontrollen. Vi trenger kun nøkkel til din inngangsdør, etter endt arbeid blir nøkkel
lagt i din postkasse.
Nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, etasje og adresse
Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gjøre individuelle avtaler da dette gjør at dine naboer må vente lengre.

Monteringsoversikt
Adr Hovsetervn:
32A, 32B, 34A, 34B
36A, 36B, 38A, 38B
40A, 40B, 42A, 42B
44A, 44B
44C, 46A
46B, 48A, 48B
50A, 50B, 52A
52B, 54A
54B 56A 56B
56C

Monteringstid
Tirsdag 30/08: 08.00-11.30
Tirsdag 30/08: 11.00-14.30
Onsdag 31/08: 08.00-11.30
Onsdag 31/08: 11.00-14.30
Torsdag 01/09: 08.00-11.30
Torsdag 01/09: 11.00-14.30
Fredag 02/09: 08.00-11.30
Fredag 02/09: 08.00-14.30
Mandag 05/09: 08.00-11.30
Mandag 05/09: 11.00-12.30

Montering i stigende rekkefølge slik satt opp, boligen må være tilgjengelig hele intervallet, vi ligger stort
sett i forkant. Er du ikke er hjemme når vi kommer fortsetter vi til neste bolig.
Spørsmål om arbeidet som skal utføres kan rettes til Tord Sjursen i Trygg og Sikker AS. Vi leser ikke epost kvelden før eller
i monteringstiden. Kontaktinfo:Telefon 22 110 110. Epost: tord@tryggogsikker.no
Husk åskru av boligalarm og lås inn kjæledyr. Trygg og Sikker kan ikke ta ansvar for alarmutrykninger eller kjæledyr
som rømmer.
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